
 

 

 

 

Corona - update 

Naar aanleiding van de opgelegde Corona maatregelen 

zijn ook wij genoodzaakt onze trainingen voorlopig te 

annuleren. Op de veiligheidsraad van de stad Aalst werd 

beslist dat er voorlopig geen indoor sporten toegelaten zijn 

tot begin december. Via het mailadres: 

‘info@turnkringaalst.be’ houden we jullie op de hoogte 

van recente veranderingen. Ontvang je onze mails niet, 

check dan even je spam.  

 

De gymnasten van de competitiegroepen houden hun 

mailbox in de gaten voor eventuele online trainingen. Er 

deden al enkele gymnasten mee aan de online 

halloweentraining georganiseerd door de Gymfed. Houd 

zeker de Facebookpagina van Gymfed in de gaten voor 

leuke online trainingen.  

 

Ontbijt verplaatst naar 28 februari 2021 

We hebben minder goed nieuws ontvangen vanuit de provincie: een besluit van de 

gouverneur van Oost-Vlaanderen waarin staat dat afhaal en levering door niet 

professionals van 9 november tot 13 december verboden is. Concreet wil dit zeggen dat 

het eetfestijn, ontbijtboxen van de Koninklijke Turnkring Aalst, op 15 november niet kan 

doorgaan. 

Vandaar verplaatsen we het ontbijt naar zondag 28 februari 2021. Wie een bestelling heeft 

geplaatst, heeft de mogelijkheid om zijn aankoop te behouden of terugbetaald te krijgen. 

Gelieve uw keuze zeker te laten weten via eetfestijn@turnkringaalst.be  
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Sponsor in de kijker 
Corbel is sinds dit seizoen onze 

clubkledijsponsor! Zij zullen met hun logo 

pronken op onze splinternieuwe kledij, met 

nieuw logo en clubkleuren. Een beetje 

verder in deze nieuwsbrief kan je de nieuwe 

kledij alvast bewonderen. 

Als clubkledijsponsor kregen zij uiteraard ook 

een mooi plekje in de zaal. 

Corbel biedt meer dan 60 jaar ervaring 

onder 1 dak om u te helpen de perfecte 

beha te vinden. Een beha in de juiste maat 

en in het model dat perfect bij jou past is 

belangrijk om je een volledige dag 

comfortabel en op uw gemak te voelen. Een 

goede beha is als een goede vriendin; ze 

steunen je door dik en dun! 

Zij hebben ook een webshop: 

www.corbel.be 

Neem zeker eens een kijkje! #shoplokaal 

 

Verloren voorwerpen en kledij 
Er blijven heel wat drinkflessen, turnpakjes, pulls ... achter in de zaal (ook van vorig jaar 

nog).  Onze kast is stilaan vol aan het geraken. Mocht je iets kwijt zijn, graag een seintje 

met duidelijke beschrijving wat je mist naar 'info@turnkringaalst.be'.  Wij zoeken dan even 

in de kast en laten je weten of we het teruggevonden hebben. 

Tegen eind dit jaar (december 2020) maken we de kast volledig leeg. 
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Kaderweekend 
Op zaterdag 24 en zondag 25 

oktober vond de eerste online 

editie van het kaderweekend 

plaats. Een Gymfed weekend 

waarin onze trainers heel wat 

bijleerden. Onze trainers 

gingen aan de slag met 

verschillende workshops en 

diverse thema’s.  We kijken er 

alvast naar uit om deze nieuwe 

oefeningen, technieken en 

psychologie toe te passen 

tijdens onze trainingen! 

 

 

Sint kwam op bezoek 
Ondanks de coronamaatregelen is de Sint toch langs geweest met een leuke attentie. 

Alle gymnasten van de recreagroepen mogen hun attentie afhalen bij ‘Atelier Mémé’ in 

de Lange zoutstraat 52 in Aalst. Dit vanaf maandag 9 november tot en met zaterdag 21 

november.  

 

 

  



 

 

Clubkledij 

Van zodra we terug van start kunnen gaan met de trainingen, zullen we een aantal pas- 

en koopmomenten organiseren voor de nieuwe clubkledij. Hierbij alvast enkele foto’s van 

de nieuwe kledij! 

 

  



 

 

Week van de official 
Van 3 tot 11 oktober ging de jaarlijkse week van 

de official door. In deze vreemde tijden willen 

we meer dan ooit benadrukken hoe belangrijk 

onze juryleden zijn! Zonder juryleden zouden er 

geen wedstrijden mogelijk zijn.  

We zetten ze dan ook graag even in de kijker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACRO 

Stefanie Thoen 

Shanti Van Lierde 

Silke Van Den Broecke 

Aline Van Bever 

Karen Seminck 

Ynke De Schinckel 

Lara De Sutter 

Jelte Van Eygem 

Nathalie Parisi 

Lina Roelandt 

Demi De Smet 

Lien Vervelghe 

TTM 

Trui Lanckriet 

Katie Vereecken 

Eva Stassijns 

Lien De Vadder 

Morgan Pauwels 

Phebe Van den Steen 

Elien Van der Massen 

Jan Baetens 

Caitlin Baetens 

Dorine Van Geert 

Kaat Van Drogenbroeck 

Eline De Smet 

Shandi Van der Beke 

TUMBLING 

Flor Van Laethem 

Joachim Van Vaerenbergh 



 

 

Kiss and ride - zone op Schotte 
Sinds de heropstart binnen de 

coronamaatregelen betreden 

de gymnasten en trainers de 

turnhal in sportcentrum Schotte 

via de zij-ingang C. De 

afgelopen weken merkten we  

dat vele gymnasten en trainers 

met de wagen echt vlakbij de 

ingang werden afgezet. Dit 

leverde reeds onveilige situaties 

op voor iedereen.    

  

Om de veiligheid van gymnasten en trainers te garanderen, werd de toegang 

afgebakend met nadarhekkens en een tent geplaatst waarin gymnasten hun trainers 

kunnen opwachten. Daarnaast stelden we een mobiliteitsplan op waarbij we een kiss and 

ridezone en parkeerzone aanduiden op de parking van het sportcentrum. 

 

 Kom je een gymnast of trainer afzetten/ ophalen? 

Dan rij je de parking op zoals aangeduid op het plan met de rode wagen. De gymnast of 

trainer verlaat de wagen veilig vlakbij de ingang waarna je de parking verlaat zoals 

aangeduid op het plan. 

Kom je een gymnast of trainer afzetten en blijf je doorheen de training op de site van 

het sportcentrum? 

Dan rij je de parking op zoals aangeduid op het plan met de rode wagen en parkeer je je 

in de zone aangeduid met de oranje wagen. Bij het verlaten van de parking volg je 

opnieuw de weg zoals aangeduid met de rode wagen. 

  

Mogen wij vragen dit plan te volgen, zo kunnen we samen een veilige omgeving creëren 

voor onze gymnasten en andere sporters op Schotte. 

 


